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Innspill til Koronautvalgets arbeid 
Stiftelsen Dam viser til invitasjon til å komme med innspill til Koronautvalgets arbeid, sendt ut av 
Frivillighet Norge 26. oktober 2022. Stiftelsen Dam er en av landets største stiftelser og tildeler penger til 
helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i 
Norge. Vi har eneansvar for å fordele andelen av tippeoverskuddet som er øremerket helse og 
rehabilitering til de frivillige organisasjonene. Stiftelsen har 46 medlemsorganisasjoner innenfor den 
brede helsefrivilligheten med over 1,5 millioner medlemskap samlet sett. 
 
I pandemiårene 2020-2022 har stiftelsen i tillegg delt ut midler på vegne av Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten og 
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre. Programmene kom i stand etter initiativ fra de 
frivillige helseorganisasjonene overfor Helse- og omsorgsdepartementet og partiene på Stortinget. 
Gjennom disse ekstraordinære koronaprogrammene ble det fordelt over 300 millioner kroner i tett 
samarbeid med myndighetene. Stiftelsen stilte sine fagpersoner, nettverk og systemer til disposisjon, og 
midlene ble delt ut raskt og treffsikkert.  

Stiftelsen overlater til medlemsorganisasjonene å svare på de to spørsmålene relatert til tiltaksbyrde av 
smittevernstiltak og virkningene av tiltakene for deres mål- og brukergrupper. Vårt innspill gjelder 
følgende spørsmål:  

Hvilke grep mener dere vil være viktige for å få en bedre beredskap og krisehåndtering i tiden fremover? 

Inkluder helsefrivilligheten i beredskapsplanlegging og krisehåndtering 

Helseorganisasjonene bistår helsevesenet og følger opp utsatte grupper med omsorgsberedskap og 
hverdagstilbud. Videre er helseorganisasjonene viktig for å spre informasjon raskt til brukergrupper og 
minoriteter (informasjonsberedskap. Basert på erfaringene fra pandemien og tre tiår med tett kontakt 
med helseorganisasjonene mener vi at bedre samhandling mellom myndigheter og frivillighet vil gi enda 
bedre effekt av den betydelige kapasiteten og kompetansen som organisasjonene sitter på. 
 
Følgende tiltak vil styrke beredskapen og krisehåndteringen:  

• Kartlegg helsefrivillighetens beredskap. 

• Evaluer helsefrivillighetens innsats i pandemien, og samarbeidet mellom frivilligheten og 

myndighetene. Evalueringen må inkludere innsats på områder som ikke er relatert direkte til 

håndteringen av covid-19, eksempelvis oppfølging av ensomme, digital leksehjelp og etablering 

av nye fritidstilbud for barn og unge. Institutt for samfunnsforskning gjennomfører en 

undersøkelse av helsefrivillighetens innsats i pandemien for Stiftelsen Dam, som kan brukes i 

arbeidet. 
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• Inkluder helsefrivilligheten i nasjonal og lokal kriseplanlegging, og koordinering når krisen først 

har rammet. 

• Opprett et permanent samarbeidsorgan mellom Helse- og omsorgsdepartementet og 
organisasjonene i helsefrivilligheten for beredskap, etter modell av Norges redningsfaglige råd 
(NRR). Organet bør planlegge helsefrivillighetens innsats i en krisesituasjon, og koordinere 
samarbeidet mellom organisasjonene og staten når en krise har oppstått.  

• Bruk frivillighetens nettverk for å nå raskt ut til organisasjoner, lokalmiljøer, brukergrupper og 
minoriteter. 

Stiftelsen Dam utdyper gjerne innspillene for Koronautvalget om det er ønsket. 


